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WOENSDAG 18 JULI 1883

Bovensmilde, 16 Juli. Hedenavond geraakte een achtjarig knaapje, een zoontje van den arbeider H.
v.d. Veen, in eene wijk. Een broeder van 12 jaar, die zich in de nabijheid bevond, had van het
ongeluk eerst niets bemerkt, doch zag eindelijk den drenkeling drijven in de wijk. Juist passeerde F.
Zondag, die zich oogenblikkelijk te water begaf en het kind op het droge bracht. ’t Bleek echter, dat
de hulp te laat was gekomen. Het knaapje was dood. Eerst hoopte men nog het leven weder te
kunnen opwekken, doch alle aangewende pogingen baatten niet.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 19 JULI 1883

Smilde, 18 Juli. J. Pool en echtgenoote alhier hebben de benoeming tot vader en moeder in het
armenhuis te Zwartsluis niet aangenomen.
Smilde, 17 Juli. Lazen wij in een der vorige nummers van dit blad, dat de zoo zeer gevreesde
aardappelziekte zich weder vertoonde in het loof, ingevolge waarnemingen, die wij gedaan hebben,
moeten wij zulks bepaald tegenspreken. Genoemde vruchten, die tijdens de droogte eenigen schijn
van aangetast te wezen deden vermoeden, laten, nu een verkwikkende regen het aardrijk heeft
gedrenkt, niet het minste spoor van ziekte meer zien. Tevens kunnen wij tot ons genoegen hierbij
voegen, dat die aardappelen, welke onlangs door de hevige nachtvorst zoozeer geleden hebben en
waarvan het loof tot den grond geheel zwart was, weder uitloopen en een welig groen vertoonen.
Norgervaart, 16 Juli. De nieuwe brug en sluis bij het huis “Ter Heide” naderen hunne voltooiing.
De sluis, geheel en al van bazalt gemetseld, schijnt onvergankelijk, en de nieuwe ijzeren brug zal
niet spoedig voor onbruikbaar verklaard behoeven. Een klein gedeelte van den grond van het kanaal
is nog te verwerken; de kanten langs de straat en den grintweg heeft men reeds voor meer dan de
helft met zoden opgezet. De vrees, dat de vaart niet op den bepaalden tijd geopend kan worden, is
dan ook vrij zeker ongegrond.
Smilde, 18 Juli. Bij de hedenmorgen plaats gehad hebbende opening van de stembriefjes, gisteren
ingeleverd voor de verkiezing van drie leden voor den Gemeenteraad, noodig geworden door de
periodieke aftreding van de heeren: M.A. Hoogerbrugge, J.H. Wind en P. Wessemius, bleek, dat
waren uitgebracht 123 stemmen, volstrekte meerderheid 62; herkozen M.A. Hoogerbrugge (lib.) met
89 stemmen, verder verkregen P. Wessemius (aftr. lid., lib.) 57, J.H. Wind (aftr. lid., lib.) 42, M.
Hofman (confess.) 39, A.D. Pot (confess.) 37, M. Fernhout 17, E.A. Polak 10, J.P. Hatzmann 10, R.
Suir 9, J. de Vries (Zeldenrust) 8, Jan Hofman 8 en vervolgens onderscheiden personen van 1 tot 4
stemmen; alzoo herstemming tusschen de heeren P. Wessemius, J.H. Wind, M. Hofman en A.D. Pot.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 20 JULI 1883

Smilde, 19 Juli. Gistermorgen ontkwam het eenjarig dochtertje van K.P. bij de Norgervaart een
oogenblik aan het opzicht der huisgenooten en liep de buitendeur direct naar de hoofdvaart, waarin
het van den wal te water geraakte. Een schipper, dit bemerkende, sprong dadelijk toe en had het
geluk de kleine nog bij tijds te redden. Zonder die hulp zou zij hoogstwaarschijnlijk verdronken zijn.
alweer eene les, om toch altijd een wakend oog op zulke kleine kinderen te houden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 21 JULI 1883

Smilde, 20 Juli. De aardappelziekte breidt zich te dezer plaatse hier en daar aanmerkelijk uit. In
menigen tuin, vooral onder de vroegrijpe soorten, zijn de laatste dagen de beruchte vlekken
toegenomen. Ook eene kamp, waarop zeker meer dan de helft de stammen zijn aangetast, trekt zeer
de aandacht, wijl ze een paar dagen geleden nog prijkte met welig groen.

